
 

 

  

म ुंबईत तरुंगते हॉटेल, म ख्यमुंत्रययुंच्यय हस्ते उद्घयटन 

म ुंबईतील पहहल्यय तरुंगत्यय हॉटेलचे म ख्यमुंत्री देवेंद्र फडणवीस ययुंच्यय हस्ते शननवयरी उद्घयटन करण्ययत 
आले.गोव्ययच्यय धतीवर म ुंबईतही पययटनयलय चयलनय देण्ययसयठी महयरयष्ट्र पययटन ववकयस महयमुंडळयच्यय 
सहकययययने तरुंगते हॉटेल अर्ययत फ्लोटेल स रु करण्ययत आले आहे.  
 

वयुंदे्र रेक्लमेशनजवळ हे हॉटेल स रु करण्ययत आले आहे. एबी सेलेस्स्टयल यय खयसगी कुं पनीने हे हॉटेल स रु केले 
असनू डब्लल्यबूी इुंटरनॅशनल कन्सल्टुंटनेही ययत सहकययय केले आहे.  
 

शननवयरी म ख्यमुंत्री देवेंद्र फडणवीस ययुंच्यय हस्ते यय फ्लोटेलचे उद्घयटन करण्ययत आले. वयुंदे्र-वरळी सयगरीसेतूलय 
लयगनूच असलेल्यय महयरयष्ट्र मेरीटयइम बोडययच्यय जेटीवर हे तरुंगते हॉटेल उभे रयहहले आहे. 
 

फ्लोटेलमध्ये तीन रेस्टॉरुंट्स असनू एक हॉलदेखील आहे. ययशशवयय स्कयय डके आणण दोन गॅलरीदेखील 
असल्ययचे पययटन महयमुंडळयच्यय अधधकय-ययुंनी सयुंधगतले. फ्लोटेलमध्ये ६५० जणयुंनय सयमयवून घेण्ययची क्षमतय 
आहे. 
 

म ुंबईतील फ्लोटेलचे २०१४ मध्ये तत्कयलीन पययटन मुंत्री छगन भ जबळ ययुंच्यय हस्त ेउद्घयटन करण्ययत आले 
होते. मयत्र हे तरुंगते हॉटेल प्रत्यक्षयत स रु होऊ शकले नयही. 
 

भयरतयत गोवय, कनययटक, केरळ, तयशमळनयडू यय रयजययुंमध्ये फ्लोटेल असनू यय फ्लोटेलनय पययटकयुंकडून चयुंगलय 
प्रनतसयद शमळयलय आहे. तर आुंतररयष्ट्रीय स्तरयवर न्यूयॉकय , द बई, हयाँगकयाँग, स्व्हएतनयम आदी देशयुंमध्ये फ्लोटेल 
आहेत. 
 

 

 

मयलतीतयई ककलोस्कर ययुंचे ननधन 

जयेष्ट्ठ सयहहस्त्यकय प्रय. मयलतीतयई शुंकररयव ककलोस्कर ययुंचे वययच्यय ९४व्य वर्षी ननधन झयले. 'ककलोस्कर श्री' 
मयशसकयचे सुंस्र्यपक शुंकररयव ककलोस्कर ययुंच्यय त्यय कन्यय होत्यय, तर म क ुं दरयव ककलोस्कर ययुंच्यय त्यय भधगनी 
होत्यय.  
 

त्ययुंचे महयववद्ययलयीन शशक्षण ववशलुंग्डन महयववद्ययलययत झयले. तेरे्च त्ययुंनी मरयठीच्यय प्रयध्ययवपकय म्हणनू ३८ 
वर्षे सेवय केली होती.  
 

त्ययुंची 'भस्क्तभयव' आणण 'फ लयुंची ओुंजळ' ही दोन प स्तके प्रकयशशत झयली आहेत. त्ययुंनी ववववध दैननके, 

सयप्तयहहकयुंमध्ये ववप ल लेखन केले आहे. त्ययुंचय वयचन व्ययसुंग मोठय होतय.  
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ली वेई चौथययुंदय ववजेतय 
मलेशशययचय प्रौढ खेळयडू ली चोंग वेई ययने ऑल इुंग्लुंड बॅडशमुंटन स्पधेतील प रुर्षयुंच्यय गटयत चौथययुंदय 
अस्जुंक्यपद शमळववत ह कमत शसद्ध केली. महहलयुंमध्ये चीन तैपेईची खेळयडू तेई तेझ  नयुंग हहने ऐनतहयशसक 
ववजेतेपद स्जुंकले. 
 

ली वेई ययने अुंनतम फेरीतील सरळ लढतीत चीनचय बबगरमयनयुंककत खेळयडू शेई य की ययच्ययवर २१-१२, २१-१० 
असय ववजय शमळववलय. यय ववजेतेपदयसह त्ययने आपलेच प्रशशक्षक मॉटयन फ्रॉस्ट ययुंचय चयर ववजेतेपदयुंच्यय 
ववक्रमयची बरोबरी केली.  
 

महहलयुंमध्ये अग्रमयनयुंककत खेळयडू तेई नयुंग हहने र्ययलुंडच्यय रयचनोक इन्तयनोन हहच्ययवर २१-१६, २२-२० असय 
रोमहर्षयक ववजय शमळववलय. यय स्पधेत ववजेतेपद शमळववणयरी ती चीन तैपेई देशयची पहहलीच खेळयडू आहे. 
 

ली वेई यय ३४ वर्षीय खेळयडूच्यय ग डघ्ययवर मध्युंतरी शस्त्रकक्रयय करयवी लयगली होती व त्ययम ळे बरेच हदवस तो 
स्पधययत्मक खेळयपयसनू दरू होतय. त्ययचय मयगमसू न दयखववतय त्ययने येरे् य वय खेळयडूुंनय लयजवील असय आक्रमक 
खेळ केलय.  
 

 

 

सयगरी तयपमयनवयढीम ळे मयलदीवमधील प्रवयळ बेट नष्ट्ट 

वर्षयभरयपूवी मयलदीवमध्ये असलेले प्रवयळ बेट आतय नष्ट्ट झयल्ययचे हदसनू आले आहे. वयढत्यय सयगरी 
तयपमयनयम ळे हय पररणयम होत असल्ययचे सुंशोधकयुंचे मत आहे. 
 

जगयतील प्रवयळबेटे नष्ट्ट होत असनू ती पररसुंस्र्यत्मक द घयटनय आहे. जगयत गेल्यय तीस वर्षयांत ननम्मी प्रवयळबेटे 
नष्ट्ट झयली आहेत. आतय उरलेली प्रवयळ बेटे ननदयन तीन दशके तरी हटकून रयहयवीत अशी सुंशोधकयुंची अपेक्षय 
आहे.  
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प्रवयळ बेटयुंचे अस्स्तत्व हे पथृवीलय उपकयरक असते कयरण त्ययम ळे सयगरी प्रजयतीुंनय फययदय होत असतोच. 
शशवयय जगयतील अब्लजयवधी लोकयुंनय त्ययचय लयभ शमळतो. आतयपयसनू शुंभर वर्षयांनी सवय प्रवयळ बेटे नष्ट्ट होतील 
व हय लयभ शमळणयर नयही.  
 

जगयत आतय जयगनतक तयपमयनवयढ र्युंबली असे गहृहत धरले तरी २०५० पयांत ९० टक्के प्रवयळ बेटे नष्ट्ट 
झयलेली असतील. त्ययम ळे खूप मोठी उपयययोजनय केली गेली तरच ही बेटे वयचू शकतयत. मयनवी वुंशच यय 
प्रवयळ बेटयुंच्यय नष्ट्ट होण्ययने धोक्ययत येऊ शकतो.  
 

प्रवयळ बेटे ऑस्क्सजनची ननशमयती करतयत. पयण्ययखयलील पजयन्य जुंगले असे त्ययुंचे वणयन केले जयते. चयर पैकी 
एकय सयगरी प्रजयतीलय प्रवयळ बेटयत आसरय शमळत असतो. वयदळयुंपयसनू ककनयऱययुंचे रक्षण करण्ययचे कयमही ही 
बेटे करतयत. यय बेटयुंवरील पययटनयतनू अब्लजयवधी डॉलसय शमळतयत तसेच मयसेमयरीतूनही पैसय शमळतो. तेर्ील 
कयही घटकद्रव्ये ककय रोग, सुंधीवयत व ववर्षयणजून्य तयपयत वयपरली जयतयत.  
 

प्रवयळ हे अपषृ्ट्ठवुंशीय असतयत व ते कॅस्ल्शयम कयबरेनेट बयहेर टयकत असतयत त्ययम ळे त्ययुंनय सुंरक्षक कवच 
शमळते, ती कवच रुंगीत असतयत कयरण त्ययुंच्यय शरीरयतील उतीुंमध्ये एक शैवयल असते त्ययम ळे त्ययुंनय ऊजयय 
शमळत असते. प्रवयळ हे तयपमयनयलय सुंवेदनशील असतयत व सयगरयचे वयढते तयपमयन, आम्लीकरण, अनत मयसेमयरी 
व प्रदरू्षण ययुंचय त्ययुंच्ययवर वयईट पररणयम होतो. 
 

 

 

पयककस्तयनमध्ये १९ वर्षयांनुंतर होणयर जनगणनय 
पयककस्तयन १९ वर्षयांनुंतर पहहल्ययुंदयच रयष्ट्रीय जनगणनय करणयर आहे. ही जनगणनय ब धवयरपयसनू स रू होणयर 
आहे. ययसयठी २ लयखयुंहून अधधक सनैनकयुंची मदत घेतली जयणयर आहे.  
 

पयक सनै्ययचे प्रवक्तय मेजर जनरल आशसफ गफूर आणण सचूनय मुंत्री मररयम औरुंगजेब ययुंनी पत्रकयर पररर्षदेत 
देशयतील सहयव्यय वेळेस होणयऱयय जनगणनेसुंबुंधीच्यय तययरीची मयहहती हदली. 
 

दोन टप्प्ययत ही जनगणनय होणयर असनू २५ मेपयांत पूणय करययचे लक्ष्य आहे. प्रत्येक जनगणनय 
अधधकयऱययबरोबर ककमयन एक-एक सैननक असेल. प्रत्येक घरी जयऊन क ट ुंबयची ववस्ततृ मयहहती घेणयर आहेत. 
 

 

 

भयरतीय वुंशयचे अटॅनी प्रीत भरयरय ययुंची हकयलपट्टी 
भयरतीय वुंशयचे अमेररकन अॅटनी प्रीत भरयरय ययुंनय रम्प प्रशयसनयने पदयवरुन कयढून टयकले आहे. प्रीत भरयरय 
ययुंनय आपल्यय पदयचय रयजीनयमय देण्ययची सुंधी प्रशयसनयकडून देण्ययत आली होती परुंत  आपण रयजीनयमय देणयर 
नयही अशी भशूमकय त्ययुंनी घेतली. त्ययम ळे त्ययुंची हकयलपट्टी करण्ययत आली.  
 



 

 

प्रशयसनयत एकसतू्रतय ययवी म्हणनू ओबयमय ययुंच्यय कयळयत ननय क्त करण्ययत आलेल्यय अॅटनींनय कयढून टयकयवे 
अशी सचूनय महयधधवक्तय जेफ सेशन्स ययुंनी केली होती. अमेररकेमध्ये एकूण ९३ अॅटनी आहेत. त्ययपकैी केवळ 
४६ जण सध्यय कयम करत होते. कयही जणयुंनी ययआधीच आपले रयजीनयमे हदले होते. 
 

 

 

स्कॉटलुंडच्यय स्वयतुंत्रययसयठी प न्हय सयवयमत 

बिटनपयसनू बयहेर पडून स्वतुंत्र देश बनववण्ययसयठी स्कॉटलुंड प न्हय सयवयमत घेणयर आहे. प ढील वर्षययच्यय (२०१८) 
अखेरीस ही सयवयमत चयचणी घेतली जयईल.  
 

स्वयतुंत्रययसयठी द सऱययुंदय सयवयमत चयचणी घेणे अगदी बरोबर आहे असे मत मजरू पक्षयचे नेते जेरेमी कॉबबयन 
ययुंनी व्यक्त केले आहे. य रोपीय सुंघयतून बिटन बयहेर पडण्ययच्यय बरोबर आधी ही सयवयमत चयचणी घेण्ययत येईल  

 

स्कॉटलुंड ने बिटनपयसनू वेगळे होण्ययचय ननणयय घेतलय, तर जगयतील सहयवी मोठी अर्यव्यवस्र्य असलेल्यय 
बिटनकररतय हय मोठय धक्कय ठरेल. ययपूवी स्कॉटलुंडमध्ये स्वयतुंत्रययसयठी सप्टेंबर २०१४ मध्ये सयवयमत घेण्ययत 
आले होते. त्ययवेळी ५५ टक्के लोकयुंनी बिटनपयसनू स्वतुंत्र होण्ययस ववरोध दशयववलय होतय. 
 

त्ययवेळी बिटन य रोपीय सुंघयतच रयहील, अशी लोकयुंनय अपेक्षय होती. मयत्र, बिटन य रोपीय सुंघयतून बयहेर पडलय, तर 
स्कॉहटश नयगररकयुंनय य रोपीय सुंघयतच रयहययची इच्छय आहे. 
 

गेल्यय वर्षी २३ जनू २०१६ रोजी य रोपीय सुंघयतून वेगळे होण्ययसयठी बिटनमध्ये सयवयमत घेण्ययत आले. इुंग्लुंड 
आणण वेल्सने य रोपीय सुंघयतून बयहेर पडण्ययसयठी मत हदले. तर उत्तर आयलांड आणण स्कॉटलुंडने य रोपीय 
सुंघयतच रयहण्ययसयठी मत हदले. 
 


